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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Z hlediska struktury práce je možné zpochybnit relevantnost třetí kapitoly Politický komentář v době 

technologické konvergence, která  je zaměřená  na obecnou  problematiku médií po  nástupu internetu a 

digitalizace a s tématem  má  jen velmi volnou souvislost.    

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomant si při práci s dobovou  literaturou pojednávající o žánru komentáře a jeho funkcích  nedokázal udržet 

odpovídající  odstup a  kriticky ji vyhodnotit (viz např. důraz na ideologickou a  propagandistickou  funkci  

komentáře v odborné  literatuře 80. let minulého století). Zjednodušujícím způsobem  se vypořádává   i se 

sestavením metod výzkumu  (viz  kapitola 4 Metodika , v níž sice charakterizuje metody výzkumu, které  v práci 

použije, ale dále,  kromě metody hloubkového rozhovoru,  už  s nimi nepracuje - např.  stanovení výzkumných 

otázek,  klíčovací knihy, proměnných atd .). Na druhou stranu je zapotřebí zdůraznit, že diplomant zpracoval 

původní téma,  zachycující první rok formování a existence  v našich médiích  zcela ojedinělé  a do značné míry 

experimentální formy politického komentáře v prostředí internetové televize Seznam, včetně  komparace 

s podobnými zahraničními pořady.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce a  rozsah   jednotlivých kapítol  mají  ve vztahu k tématu  neadekvátní  proporcionalitu a jak jsem 

se již v odstavci 1 zmínil,  kapitola 3  s tématem  souvisí  jenom vzdáleně.  Podobně se dá mluvit i o kapitole 2 

Komentář,  kde považuji za zbytečné, aby se autor v takovém rozsahu věnoval  historii tohoto žánru 

v jednotlivých médiích.  Za mnohem prospěšnější bych považoval důslednější a důkladnější  zmapování vývoje  

tohoto žánru v televizní žurnalistice po roce 1989 ( podkapitola pojednávající o této problematice poskytuje kusé 

a neucelené informace). Za sporadické považuji řadu tvrzení z této kapitoly, včetně závěrů převzatých od jiných 

autorů (např. Soukup, Verner, Hladký). V práci se vyskytuje i řada neopravených překlepů, gramatických chyb a 

stylistických a formálních nedostatků ( viz např. str.3, 18, 27, 28, 29, 33, 41, 66). Grafická úprava práce trpí 

strohostí a malou názorností, zejména u zjištěných závěrů tematického zaměření pořadu, stopáže a jeho dalších 

znaků by bylo vhodnější využít namísto slovní deskkripce zobrazení pomocí grafiky.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor posudku musí s politováním konstatovat, že neměl příležitost se na vedení práce podílet v potřebném 

rozsahu a intenzitě, a proto si vyhrazuje právo práci  hodnotit pouze  jako druhý oponent.  Z práce viděl jenom 

nástin první kapitoly. Diplomant mu předložil neúplnou  práci 4 dny před termínem odevzdání a tak se nemohl 

k jejímu obsahu z časových důvodů zodpovědně vyjádřit.  V hotové  podobě viděl práci až po jejím odevzdání 

k obhajobě.     

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Se jménem kterého významného televizního novináře je spojena renesance politického  komentáře v 

televizi po roce 1989?  

5.2 V čem spočívá odlišnost  či specifika zveřejňování nových forem žurnalistických sdělení typu Šťastné 

pondělí   na internetu a v klasické  plnoformátové televizi ? 

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 12. 6. 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


